
Budowanie wizerunku  
przez sport 2022



Ponad Public Relations.

15 LAT NA RYNKU

+
• Public Relations & PA, social media, 

branding i reklama

• biura w Warszawie, Wrocławiu

• około 30 konsultantów w spółce  
i ponad 300 w grupie kapitałowej

SPORT
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Nasi Klienci 



• doradztwo i obsługa projektów sponsoringowych  
– sektor Spółek Skarbu Państwa (PKN ORLEN),  
sektor prywatny (Tarczyński, Trasko) 

• Doradztwo i obsługa projektów sportowych i 
sportowców: Hubert Hurkacz, Polski Związek Piłki 
Nożnej 

• zaangażowanie w sport dzieci i młodzieży (eventy, 
wsparcie wydarzeń) 

• sieć sportowców - ambasadorów marek  
– Ola Król, Oskar Kwiatkowski, Mateusz Masternak,  
Zuza Witych, Karol Borys
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Publicon Sport The Sport

• The Sport – portal sportowy pokazujący świat 
sportu z różnych perspektyw, platforma łącząca 
świat sportu, biznesu, marketingu, lifestyle’u, 
podcasty 

• Influencerzy sportowi – sieć mniejszych 
sportowców 

• Podcasty i inne formaty - formaty pogłębiające 
wiedzę o sporcie i sportowcach
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Monitoring działalności sportowej
Produkt

• współpraca z najlepszą w tej części Europy firmą 
zajmującą się medialnym data science 

• zmieniające się media, zmieniające się potrzeby → 
metodologia w oparciu o real time i deep data mining 

• 3 filary: monitoring i dedykowana Klientowi platforma  
z danymi, nowy standard raportowania, transfer wiedzy  
i doradztwo w zakresie budowania relacji z partnerami 
biznesowymi

„The goal is to turn data into information,  
and information into insight”.

Carly Fiorina 
ex-CEO of HP
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Sport ma wszystko to, co 
powinien dziś mieć 
marketing

• Słowa - klucze konferencji marketingowych: 
zaangażowanie, emocje, prawdziwe i ciekawe 
historie (storytelling) - sport jest dziś idealną 
platformą do budowania emocji dla marek 

• Sport to wartości. I kropka. 

• Widać, że sport dziś jest paliwem dla rozwoju 
social mediów (1 i 3. msc na Instagramie to 
sportowcy, pierwsza marka komercyjna do Nike; 
widać też, że rozumie to TikTok) 

• Dynamiczny rozwój influencerów sportowych, 
fitnessowych itp (+ich zasięgi) —> po covidowej 
zapaści znów zaczynamy uprawiać więcej sportu 
(wg. GUS) 

• Średnio Polacy na sport wydają wciąż mniej niż 
europejczycy (mediana), dynamika jest 
natomiast powyżej przeciętnej.  
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Sport to nie tylko 
współzawodnictwo, to 
sposób na życie (lifestyle)

• Sport to sposób ubierania się, jedzenia, życia. 
To nie tylko dyscyplina, to estetyka i droga życia 
… 

• … która w pełni wpisuje się w większe narracje 
społeczne, takie jak: świadome życie, ekologia, 
wielokulturowość, tożsamość, woman 
empowerment (to też platforma dla takich 
przekazów) 

• najlepsze marki takie jak NBA to rozumieją - 
produkują sport, ale też widowiska, swoje media, 
swoje formaty TV, mają potężny merch, franczyzy 
itp 

• Przykład: Liga Koszykówki na instagram na kilka 
tysięcy osób a EBL koło 15. Kosz to rap, to 
ubrania, to buty itp - nie okazało się zbudować 
kultury, ale o takim produkcie trzeba myśleć 
szerzej 

• Najlepsze marki (odzież sportowca: 
UnderArmour, Nike, Adidas - całą komunikację 
opierają o lifestyle)
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Sport jest niedoceniany, 
inwestycje w sport są 
niedoszacowane

• Sukces jest ważny w sporcie i mamy dyscypliny, 
które sobie radzą (piłka, skoki, żużel), ale to 
pewnie nie więcej niż 5-10% całego rynku 
(zapotrzebowania / użytkowników); 

• mniejszych dyscyplin i sportowców niełatwo 
owskaźnikować, a dziś marketerzy/ dyrektorzy ds. 
sponsoringu potrzebują twardych danych;  

• trudno jest jednoznacznie przełożyć sponsoring 
na biznesowy sukces (czyli nie wiemy jak 
sponsoring wpływa na sprzedaż); 

• wciąż głównym mecenasem sportu w Polsce jest 
biznes publiczny - przedsiębiorcy wciąż nie do 
końca wierzą w sport … 

• … a sportowcy nie do końca robią wiele, żeby 
dywersyfikować i budować produkt (!), często 
nie myślą nad ofertą sprzedając „patche”. Uznają 
też (wiemy z doświadczenia) - że im się należy (co 
różni ich od influencerów, którzy tyrają). 

• Dziś sport to produkt. I nie oznacza to wcale, że to 
jest „krok w tył”. Produkt musi być opakowany, 
zbudowany, wymyślony. Każda organizacja, czy 
dyscyplina powinna zbudować ścieżkę 
doświadczeń, mieć swój brand.  
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Mediatyzacja, czyli co się 
zmienia

• Zmienia się konsumpcja medialna widowisk 
sportowych: TV on demand & streaming 
(Viaplay), więcej nadawców, PPV (FameMMA) itp 
- to gamechanger na rynku; relacje na YouTube 
itp 

• Backchanelling, czy utrzymanie transmisji 
24/7/365 - social media (relacje, steramy, haking 
off) - sportowiec / organizacja muszą to 
rozumieć;  

• NFT (TopShop), czy inne aspekty zmieniania się 
rynku —> digitalizacja sportu; 

• Dywersyfikacja medialna: media 
specjalistyczne sobie radzą nieźle całkiem + 
magazyny + dedykowany content (nie myślimy o 
masie, a zaangażowanej niszy) 

• Wysokiej jakości content - książki, magazyny, 
opracowania (TheAhtletic, seriale na 
streamingowych platformach); 

• Oczywiście dobry design;
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Sponsoring to nie tylko 
ekwiwalent medialny

• Sportowcy nie sprzedają logo na koszulkach - 
sprzedają wartości (za sobą, dyscypliną itp) i 
zaangażowanie; w marketingu sportowym nie 
chodzi tylko o liczbę klików i odsłon, bo te 
równie dobrze można sobie kupić google;  

• Ważne są relacje sponsor - sportowiec  
(Federer miał przez całe sportowe życie 5. 
partnerów - dzięki takiej relacji obopólnie 
czerpali korzyści); wierność popłaca 

• Sportowiec musi mieć świadomość tego, że 
jest produktem i swojego zobowiązania wobec 
partnera - musi też myśleć jego korzyściami;  

• Marketing sportowy potrzebuje: lepszych 
mierników, świadomości edukacji i dobrych 
praktyk - zmiana się już dzieje!
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Tips & tricks

• Zbuduj strategię: określ odbiorców (biznesowych / fanów); 
określ narzędzia (dywersyfikuj je), poprawiaj kompetencje, 
analizuj dane i statystyki;  

• buduj długotrwałe relacje, sojusze; nie tylko ze sponsorem i 
mediami, ale innymi sportowcami, crossujcie zasięgi;  

• bądź otwarty na zmiany i media - ten świat zmienia się bardzo 
szybko; 

• komunikuj się ładnie - nowe media zasilają się treściami 
wizualnymi;  

• wchodź w bieżące dyskusje i dyskursy - nie bój się mieć 
poglądów, ale rób to z głową; 
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Co możemy zrobić?

• Warsztaty strategiczne i strategie: przygotujemy analizę, 
wnioski, rekomendacje; 

• dołącz do naszej rodziny – do rodziny TheSport i Publicon - 
dzie się treściami, wiedzą itp 

• zmierzymy Twoją wartość - policzymy ekwiwalent, 
oszacujemy wartość sportowca;  

• pomożemy znaleźć sponsora / sportowca;  pomyślimy o kimś 
skrojonym do Twoich potrzeb;  

• poprawadzimy komunikację, social media - czyli to, co robią 
agencje 
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Szymon Sikorski
CEO&Founder

T: +48 600 968 951
E: s.sikorski@publicon.pl

mailto:s.sikorski@publicon.pl

